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HASZNOS HÍVÓSZÁMOK
• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 06-29/435-001
• Orvosi ügyelet: 06-29/440-074 (munkanapokon 18.00–8.00, 

valamint hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)
• Önkéntes tűzoltók: 06-30/528-5493
• Polgárőrség 06-30/466-1677
• Közterület-felügyelet: 06-30/391-7331
• Közvilágítás: 06-29/635-449 (hivatali időben:  

hétfő 8.00–18.00, kedd, szerda, csütörtök 8.00–16.00, 
   péntek 8.00–14.00)
• Víz- és csatornaszolgáltatás – TRV Zrt. hibabejelentő:  

06-80/205-157

ÍGY KÉSZÜL SÜLYSÁP A TÉLI IDŐSZAKRA
K is túlzással mindenki – családok, 

intézmények, önkormányzatok, 
vállalkozások – az elszabaduló re-

zsiköltségek okozta helyzet megoldásán 
gondolkodik, szervezi át az eddig megszo-
kott életét a költségmegtakarítás érdeké-
ben. Az energiaválság okozta helyzetről 
kérdeztük Horinka László polgármestert: 
hogyan reagál Sülysáp vezetése az egyre 
romló gazdasági helyzetre?

– Polgármester úr! Hogyan látja a jelenlegi 
és az előttünk álló időszakot?

– A mindannyiunkat érintő energia-
válság miatt családonként és közösségi 
szinten is takarékossági intézkedéseket 
kell hoznunk, hogy csökkentsük energia-
felhasználásunkat, ezen belül elsősorban a 
gázfelhasználásunkat.

Tudjuk, hogy az elhúzódó orosz–uk-
rán háború miatt, valamint az ennek kö-
vetkeztében kialakult kedvezőtlen gaz-
dasági környezet hatására drasztikusan 
emelkedtek az energiaárak Európában. 
Magyarország Kormánya még a nyár fo-
lyamán energia-veszélyhelyzetet hirde-
tett ki. Az energiaárak és az üzemanya-
gok árának emelkedésével együtt jár az 
alapvető élelmiszerek, nyersanyagok, 
szolgáltatások árának emelkedése is: az 
élelmiszerár-infláció a városi konyhánk 
költségvetését is megterheli.

Az áremelkedések természetesen nem 
kímélnek minket, sülysápiakat sem. A fű-
tési szezon kezdetén végig kell gondol-
nunk a lehetőségeinket. Sokkal jobban oda 
kell figyelnünk a forrásaink beosztására, 
az energiafelhasználásunkra, az épüle- 
teinkben tartott hőmérsékletre, a szellőz-
tetések módjára, stb. Az energiafelhasz-
nálás tekintetében fenntartható megol-
dásokra, az épületek üzemeltetőinek és 
használóinak tudatos, költséghatékony, az 
energiafelhasználást csökkentő, optimali-
záló megoldásokra van szükségük.

– Jár ez az „újratervezés” intézményi be-
zárással vagy beruházások halasztásával?

– Nem tervezünk intézményeket bezár-
ni, és minden helyen biztosítjuk a fűtést is. 
Továbbra is célunk, hogy az önkormány-
zat kötelező és önként vállalt feladatait a 
lehető legmagasabb színvonalon lássuk el, 
ehhez azonban a mindennapi élet újragon-
dolása mellett szükség van önkormányzati 
szinten meghozott stratégiai döntésekre 
is. Polgármesterként egyszerre kívánom 
segíteni a rászoruló lakosainkat és mű-
ködtetni az intézményeinket – különös 
tekintettel a gyermekeket és rászorulókat 
fogadó intézményekre – és fejlesztéseket is 
véghez vinni. Ehhez természetesen pénzre 
van szükség, még akkor is, ha figyelembe 
vesszük az elmúlt években elvégzett taka-
rékossági intézkedéseinket is.

A beruházások ezután következnek. 
A nagyobb fejlesztésekhez, mint például 
az útépítések, nagyobb intézményi beru-
házások, elengedhetetlenek a hazai vagy 
uniós támogatások. Így meg tudjuk sok-
szorozni a rendelkezésre álló saját forrá-
sainkat, hiszen a támogatások miatt 100 
egység pénzből akár 700-800 egységnyi 
fejlesztést is tető alá tudunk hozni. Mivel 
az állami támogatásokat gyakorlatilag be-
fagyasztották, az uniósokról pedig még 
nincs megállapodás, nem nagyon remélek 
komoly támogatásokat a ciklus végéig. Így 
az egyre nehezebb működési feltételek 

mellett azt is újra kell gondolnunk, ho-
gyan használjuk fel a fejlesztési forrá-
sainkat.

Azt hittük, hogy a majdnem kétéves 
Covid-időszak nehézsége után, újult 
erővel komoly fejlesztéseket tudunk 
megvalósítani, de a kialakult újabb 
gazdasági válság nagyon megnehezíti 
a dolgunkat.

A fejlesztési célokra félretett pén- 
zeinket most nagyrészt működési tar-
taléknak kell félretennünk.

– Említette, hogy az elmúlt években ener-
getikai fejlesztéseket végeztek. Melyek vol-
tak ezek?

– A legnagyobb volumenű beruházá-
sunk az energetikailag elavult orvosi ren-
delőink helyett egy korszerű, hőszigetelt, 
megújuló energiaforrásokkal (is) ellátott 
egészségközpont építése volt, melynek 
üzemeltetési költségei jóval kedvezőbbek 
a korábban üzemeltetett rendelők össz-
költségéhez képest.

A városi főzőkonyha épületének felújí-
tása során homlokzati hőszigetelés mellett 
napelemeket és napkollektorokat telepí-
tettünk, ezzel jelentősen csökkentve az 
épület külső energiaigényét.

A sápi óvoda felújítása során homlokzati 
hőszigeteléssel és napelemek telepítésével 
csökkentettük az épület külső energia- 
igényét, a Vasút utcai óvoda épületében 
a nyílászárók cseréjével, napkollektorok 
telepítésével és a homlokzat hőszigete-
lésével csökkentettük az energiafelhasz-
nálást, a Balassi és a Mátyás Király utcai 
óvodákban pedig a nyílászárókat cseréltük 
korszerűbbre, az előbbin tetőfelújítást is 
végeztünk.

A polgármesteri hivatal épületén 10 
évvel ezelőtt végeztük el a nyílászárók 
cseréjét és a homlokzat hőszigetelését, 
korszerűbb kazánokat szereltünk be. A 
Művelődési Központ épületében éppen 
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Hirdetés

most zajlik a nyílászárók korszerűsítése. A 
bölcsőde épületét már 2010-ben korszerű 
nyílászárókkal és homlokzati hőszigetelés-
sel építettük meg, valamint napkollekto-
rokkal oldottuk meg a használati melegvíz 
előállítását. Ugyan az egész közvilágításunk 
ledesítése hatalmas költséget jelentene, már 
jó néhány éve kizárólag LED-es lámpates-
teket szerelünk fel új telepítéseknél vagy a 
régiek cseréjénél. 

Az elmúlt években több helyen telepí-
tettünk klímaberendezéseket, melyek most 
alternatív fűtési megoldásként is számításba 
vehetők. Ilyen berendezések rendelkezés-
re állnak például az egészségközpontban, a 
művelődési központban, a városházán vagy 
a TÁVÜSZ Kft. irodáiban.

– Milyen intézkedéseket tesznek most, akár 
az önkormányzati gazdálkodás egyensúly-
ban tartása, akár a rászorulók segítése ér-
dekében?

– Augusztusban elkülönítettünk első 
körben 21,5 millió forintot további ener-
getikai fejlesztésekre. Hűtő-fűtő klímák, 
hőszivattyú vagy épp napelemek telepíté-
sére kerül sor további intézményeinkben is 
a gázfüggőség csökkentése érdekében.

Azzal is tisztában vagyok, hogy a lako-
sok között növekedni fog a támogatásra 
szorulók száma. Éppen ezért javasoltam a 
szociális rendeletünk módosítását a kép-
viselő-testületnek. Javaslatomat a képvi-
selők már el is fogadták. Az új szabályok ér-
telmében a leginkább rászorulók akár havi 
12 ezer  Ft-os, évi 144 ezer Ft-os támogatást 
is kaphatnak a megemelkedett fűtési, azaz 
gáz, villany költségeik kifi zetéséhez. Az ál-
lami tűzifaprogram mellett önkormány-
zatunk további segítséget kíván nyújtani a 
rászorulóknak. Krízistámogatás keretében 
van lehetőségük tűzifát igényelni, amit tel-
jes egészében a város vásárol meg, hiszen 
a központi állami támogatások nem érintik 
az 5000 fő fölötti településeket. A segélyek 
esetében, a jogosultsági határ megemelé-
sével, jóval többen kaphatnak támogatást 
és egy-egy támogatott is nagyobb összegű 
támogatáshoz juthat. Gyakorlatilag meg-

dupláztuk a helyi szociális ellátásokra szánt 
keretünket.

A polgármesteri hivatal és a művelődési 
központ vonatkozásában vizsgáljuk a táv-
munkavégzés lehetőségét a fűtési költségek 
csökkentése érdekében. Nem kizárt, hogy 
hetente egy-két napon távmunkavégzést 
vezetünk be, de ezt még vizsgáljuk.

A téli időszakban a fűtési és melegví-
zelőállítási költségek emelkedése miatt a 
Vörösmarty utcai tornacsarnok használati 
díját emelni kényszerülünk. Az ezzel kap-
csolatos javaslatot október második felé-
ben tárgyalja majd a képviselő-testület.

Döntöttem arról is, hogy az energiafo-
gyasztásunk csökkentése érdekében ad-
ventkor nem kapcsoljuk be a karácsonyi 
díszvilágítást. 

Végül, de nem utolsó sorban pedig szep-
tembertől alkalmazunk egy olyan intézmé-
nyi gondnokot, aki a kisebb javítási felada-
tok mellett az intézmények takarékos, de 
megfelelő fűtési szabályozása is a feladata.

– Mindez hogyan hat a város költségveté-
sére?

– 2006. október elsején, amikor 16 év-
vel ezelőtt polgármester lettem, volt, aki 
úgy vélekedett, hogy fél éven belül csődbe 
megy majd az önkormányzat. Nos, nem 
lett igaza az illetőnek. Sőt a költségvetési 
mozgásterünk évről évre nőtt. Az évek óta 
következetesen végrehajtott gazdaság-
fejlesztési programunknak köszönhetően 
az idei évben várhatóan 300 millió Ft fö-
lött alakul a helyi iparűzési adóból szár-
mazó önkormányzati bevétel (szemben a 
2007-es 64 millióval). A Covid miatti bi-
zonytalanság miatt azonban 240 millióval 
számoltunk a költségvetésben. Ez a közel 
30%-os bevételnövekedés az iparűzési adó 
vonatkozásában plusz mozgásteret bizto-
sít az önkormányzatnak, így takarékos 
gazdálkodás mellett biztosítani tudjuk a 
fentebb felsoroltakat.

Kérem mindenki megértését, támoga-
tását! Együtt, egymást segítve, felelősen 
tekintsünk az előttünk álló hónapokra!

www.sulysapma.hu/Zemen Gábor

MINDENKI KÖZÖS 
ÉRDEKE A BIZTONSÁGOS 
KÖZLEKEDÉS
Október elején az esős idő el-
lenére Cseri Péterrel, a Gödöllői 
Autópálya mérnökség vezetőjé-
vel, valamint Kecser Istvánnal, a 
Településfejlesztési és Pénzügyi 
Bizottság elnökével Süli Richárd 
önkormányzati képviselő hely-
színbejárást tartott Sülysáp 
egész területén.

A településbejárás során 
a résztvevők tisztázták a tel-
jes települést átfogó/összegző 
KRESZ-kérdéseket, bejárták az 
összes intézményt és összegyűj-
tötték, mivel tudják biztonságo-
sabbá, élhetőbbé tenni a megnö-
vekedett forgalmú, veszélyesebb 
területeket.

Ajánlások is születtek: útbur-
kolati jelek, fi gyelmeztető és tiltó 
táblák kihelyezését fogalmazták 
meg, melyet a következő testületi 
ülésen elő is terjesztenek.

„Úgy gondoljuk, mindannyi-
unk közös érdeke a biztonságos, 
ésszerű közlekedés. Elsődleges 
célunk pedig gyermekeink biz-
tonsága! Hamarosan tájékoztatni 
fogunk mindenkit a tervezett új 
rendelkezésekről és egyes esetek-
ben a közvélemény bevonásával 
kívánunk végleges döntést hozni! 
Balesetmentes közlekedést kívá-
nok!” – szerepelt a közleményben. 

Süli Richárd azt is jelezte, hogy 
egyéb, lakossági észrevételeket is 
szívesen fogadnak, hiszen az ott 
élők napi szinten szembesülnek 
a hiányosságokkal és esetleges 
problémás közlekedési jelensé-
gekkel, melyek egyetlen bejárás 
alatt nem biztos, hogy felismer-
hetők. 
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
SZEPTEMBERI DÖNTÉSEIRŐL
A vezetésemmel tartotta 

szeptemberi, munkaterv 
szerinti ülését a képvise-

lő-testület, mivel polgármester 
úr nem tudott részt venni rajta. 
Ezért most én foglalom össze a 
legfontosabb döntéseinket:

A napirend elején két képviselői 
kérdésre adtam választ
• Seprős Viktor a tervezett 31-

es elkerülő sülysápi szakaszá-
nak a településtől mért távolságáról 
kérdezett. Egyelőre a majdani kiviteli 
tervekhez szükséges előzetes tervek 
készülnek, amiben a tervezett út nagy-
jábóli helyét határozzák meg, azt a sá-
vot, amiben nagy valószínűséggel az 
út megépíthető. Ezért jelenleg felelőt-
lenség lenne a pontos helyszínekről és 
távolságokról beszélni, mivel ezek nem 
is ismertek.

• Süli Richárd az önkormányzati fenn-
tartású intézmények energiaellátásáról 
kérdezett. Válaszomban elmondtam, 
hogy minden intézményünkben bizto-
sított az energiaellátás, így mindenhol 
lesz megfelelő fűtés. A többletköltsé-
geket a költségvetési tartalékunkból 
biztonsággal tudjuk fedezni. Az el-
múlt években több intézményünkben 
is energiahatékonysági fejlesztéseket 
vittünk végbe, így a gáz mellett több 
helyen tudunk villamosenergiával is 
fűteni, jobban szigeteltek az intézmé-
nyeink, mint korábban. A következő 
időszakban több mint 20 millió forin-
tot költünk majd további energiahaté-
konysági fejlesztésekre azért, hogy a 
megfelelő működés biztosított legyen. 
Szeptemberben pedig felvettünk egy 
olyan intézményi karbantartót is, aki 
a kisebb karbantartási munkák mellett 
felelős az egyes épületek fűtési szabá-
lyozásáért is.

Több, éves beszámolót is tárgyaltunk 
• Az Estikék Idősek Otthona Alapít-

vány, a Hulladékszállítási közszolgál-
tató DTKH Nonprofit Zrt., a Gólyahír 
Bölcsőde, valamint a Dr. Gáspár István 
Humánszolgáltató Központ képvise- 
lőit, intézményvezetőit hallgattuk meg. 
A sülysápi, alapítványi működtetésű 
idősek otthona számára a szakképzett 
munkaerőhiány, valamint a jelentősen 
emelkedő rezsiköltségek jelentenek 
nagy kihívást, de a működése jelenleg 
nincs veszélyben.

• A hulladékszállítást végző szolgáltató 
képviselője elmondta, hogy a június-
ra tapasztalt rendszerszintű szállítási 
problémákon sikerült úrrá lenniük, és 
folyamatosan törekszenek arra, hogy 
egyre jobb színvonalon végezzék a 
szolgáltatást. A képviselő-testület ré-
széről több jelzés, kérdés is érkezett a 
beszámoló kapcsán. Kértük, hogy tö-
rekedjenek a minél pontosabb munka-
végzésre, legyen szó címek kihagyásá-
ról, utcára szóródó hulladékról vagy a 
kukák kezeléséről.

Lényeges változás várható az ősz fo-
lyamán, hiszen szállítási munkarend-
változások miatt várhatóan változni 
fog a sülysápi – jelenleg pénteki – be-
gyűjtési nap. Erről a pontos informá-
ciók birtokában, tájékoztatni fogjuk a 
lakosokat.

Többször tapasztaltuk, hogy a sze-
lektíven gyűjtött hulladékot ugyanaz 
az autó szállítja mint a kommunálist. Ez 
csupán a begyűjtési költségek csökken-
tése miatt volt így, a begyűjtött hulladé-
kot minden esetben szétválogatják, így 
nincs arról szó, hogy felesleges lenne 
szelektíven gyűjtenünk a hulladékokat.

• A Gólyahír Bölcsőde vezetője leginkább 
azt hangsúlyozta, hogy a sülysápi bölcsi 
teljes kihasználtsággal működik, jelen-
tős várólistával, mint az összes kör-
nyékbeli intézmény.

• A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató 
Központ vezetője elmondta, hogy az 
idén elindult önkormányzati tanya-
gondnoki szolgálat jól működik, ami 
nagy segítséget jelent a külterületen 
élő rászorulók számára. A testület a 
Szent István téri épület emeletét (ami 
eddig bérlakásként funkcionált) is a 
központhoz rendelte, így megszűnik az 
intézmény helyhiánya.

• A képviselő-testület módosította a helyi 
szociális ellátásokról szóló önkormány-
zati rendeletet. Felkészültünk a várható 
nehezebb szociális helyzetre, különös 

tekintettel a rezsiköltségek emelkedé-
sére. Felülvizsgáltuk és módosítottuk a 
jogosultsági határokat, szélesítve a po-
tenciális segélyezetti kört. Jelentősen 
megemeltük az adható támogatási ösz-
szegeket is, hiszen az utóbbi hónapok-
ban tapasztalható jelentős áremelkedés 
ezt is indokolttá tette.

Összegezve elmondhatjuk, 
hogy Sülysáp Város Önkor-
mányzata nagyságrendileg 
megduplázta a helyi szociális 
ellátások keretösszegét, és je-
lentősen bővítette a támogat-
hatók körét is. Az ehhez szük-
séges források a költségvetési 
tartalékból fedezhetők.
• Döntöttünk a mezőőrség 
megszüntetéséről, hiszen egy 
ideje már a helyi gazdák sem 

kívántak élni a lehetőséggel.
• Bankváltásról is döntött a testület. A 

K&H Banktól a Takarékbankhoz viszi át 
az önkormányzat a teljes számlaveze-
tését. A döntés alapvetően két okból va-
lósul meg: egyrészt jelentősen kedve-
zőbb díjak mellett tudunk az új bankhoz 
szerződni, ami komoly költségvetési 
megtakarítást jelent. Másrészt ezzel 
a döntéssel segítjük a helyi bankfiók 
megtartását, hiszen jelentősen csök-
kenni fog a települési bankfiókok szá-
ma, de így Sülysápot ez a leépítés nem 
érinti majd.

• Tapasztalva az általános iskoláink kö-
rüli, sokszor kaotikus forgalmi helyze-
tet, a testület egy átfogó szabályozási 
terv elkészítésére kérte fel a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottságot. A rész-
letekről a bizottság elnöke, Kecser Ist-
ván hamarosan tájékoztatást ad majd.

• Idén is csatlakoztunk Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójá-
hoz, így a felsőoktatásba készülő, vagy 
már ott tanuló helyi diákjaink szociális 
támogatásban részesülhetnek. Az erről 
szóló kiírást hamarosan közzétesszük.

• Ismét pályázatot írunk ki a Wass Albert 
Művelődési Központ és Könyvtár in-
tézményvezetői beosztására. A pályáz-
tatási időszakra a testület továbbra is 
Puskás Rékát bízta meg az intézmény-
vezetői és programszervezési feladatok 
ellátásával.

• Hosszú folyamat végén, de lassan el-
érkezünk oda, hogy minden háziorvo-
sunk beköltözik az egészségközpont 
épületébe. Ennek kapcsán dr. Glonek 
Ibolya fogorvos azzal a kéréssel fordult 
az önkormányzathoz, hogy a telephely-
változás miatt módosítsuk a G-Dent 
2000 Fogászati Bt.-vel fennálló feladat- 
ellátási szerződést, és járuljunk hozzá, 
hogy az egészségközpontot telephely-
ként bejegyeztethesse. A hozzájárulást 
természetesen megadtuk.

Katus Norbert alpolgármester
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MACKÓ FESZTIVÁL 2022.
F antasztikus hangulat, nagy forgatag volt 

a hétvégén a Szüreti felvonuláson és a 
Mackó Fesztiválon a Kapás udvarban!

A gyerekek megismerkedhettek a népi mes-
terségekkel, mint kosárfonás, kovácsolás, fa-
esztergályosság, amit nagyon élveztek és még 
készíthettek is maguknak egy kis emléket ott-
honra. A tavalyi évben megújult múzeum egész 
nap várta a látogatókat. Legnagyobb elisme-
rés és öröm, hogy sosem láttunk még ennyi 
embert együtt a Mackó Fesztiválon, nagyon 
köszönjük a családoknak, akik ellátogattak a 
rendezvényre.

Sok-sok önkéntes és lelkes segítőnk volt, 
akik nélkül nem lett volna ilyen szép ez a nap!

Köszönjük a Városért Asszonykör áldoza-
tos munkáját, akik 150 kg krumliból sütötték 
egész nap a mackót az odalátogatóknak, ami 
mind egy szálig elfogyott, valamint a mennyei 
babgulyást, amitől senki nem maradt éhen a 
rendezvényen! 

Köszönjük Kissné Kiss Annának, a Központi 
konyhának a segítségét az előkészületekben!

Köszönjük a kemencénél való segítséget 
Szücsi Balázsnak, nagyon fi nom kenyeret ké-
szített, amit egész nap mindenki megkósol-
hatott és amit nem mellesleg Ő saját kezűleg 
gyúrt dagasztott, egész biztos senki nem csa-
lódott, nagyon fi nom lett!

Köszönjük a pogácsát a Sancho Pékségnek!
Köszönjük a Sülysápi Polgárőr Egyesületnek, 

hogy egész nap biztosították a rendezvényt és 
a szüreti felvonulást!

Köszönjük a szüreti felvonulás megszer-
vezését Süli Richárdnak és mindenkinek, aki 
részt vett akár megállóként fogadta a vendé-
geket, részt vett traktorral, lovakkal, népvis-
letben táncosként, vagy csak csatlakozott a 
családjával!

Köszönjük a hangosításban való segítséget 
Gabriel Miklósnak!

Köszönjük a Barátság Nyugdíjas Klubnak, 
a Csicsergő Óvoda óvónénijeinek és a gyere-
keknek, a Sülysápi Néptáncos gyerekeknek, 
a Mendei néptáncosoknak, az Ofella Sándor 
Néptáncegyüttesnek a készülést és a fellépé-
süket! Köszönjük Jónás Géza fantasztikus cim-
balomkoncertjét, valamint a Tápió énekegyüt-
tes mindig színvonalas éneklését! Köszönjük a 
Hagyományőrző Kelevézek hangszerbemuta-
tóját és műsorát!

A gyerekek a Népi Játéktár játékait élvezhet-
ték, köszönjük nekik. 

Köszönjük Teca virág boltjának az őszi de-
korálást az egész városban és a helyszínen is, 
gyönyörű lett!

Köszönjük Katus Rebeka pedagógusunknak, 
hogy a színpadi dekoráció mackóját megfestet-
te nekünk!

Nagyon örülünk, hogy ilyen szép számmal 
összejöttek a főzőversenyre a helyi és környék-
beli csapatok, köszönjük nekik a főzést és gra-
tulálunk a helyezetteknek!

Mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult ah-
hoz, hogy ilyen jó hangulatú napot tölthettünk 
együtt! Mindenki hozzátett valamit és éppen 
ettől lett értékes közösségi nap. Azt gondolom, 
a Mackó Fesztivál tényleg egy nagyon értékes 

hagyományőrző családi nap-
pá nőtte ki magát, ahol a Sü-
lysápiak és környékbeliek jó 
programok mellett élvezhetik 
a találkozás és az együtt töl-
tött minőségi idő örömét!

Találkozzunk legköze-
lebb is!     

Puskás Réka mb. intézményvezető
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HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY 
IGÉNYLÉSE TÖBBLAKÁSOS 
INGATLANBAN ÉLŐKNEK
2022. szeptember 12-től a jegyzők adnak ki hatósági bizo-
nyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról ahhoz, hogy 
a többlakásos ingatlanban élő, azonban egy mérőórával ren-
delkező lakossági fogyasztók is jogszerűen vehessék igénybe 
a kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
– a kérelmezett ingatlan nem minősül a társasháznak, 

lakásszövetkezetnek,
– a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem nyomtat-
ványt megtalálják honlapunkon vagy papír formátumban a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Az eljárás költségmentes, az ügyintézési idő 8 nap, mely 
alatt helyszíni szemlére is sor kerül.

Fontos, hogy a hatósági bizonyítvány csak abban az eset-
ben adható ki, ha a lakások mindegyike rendelkezik külön 
bejárattal (kívülről vagy közös előtérből), és mindegyik lakás 
önálóan alkalmas a lakófunkcióhoz kapcsolódó tevékenysé-
gek (főzés, tisztálkodás, pihenés stb.) végzésére.

A kiadott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó (aki-
nek a nevére a számla szól) nyújtja be az egyetemes szolgál-
tató részére.

További információt a 29/635-446 vagy a 29/635-432 tele-
fonszámon nyújtunk. Sülysápi Polgármesteri Hivatal

ORSZÁGOS DÖNTŐ 
SÜLYSÁPON!
Rangos eseményt szervezett a 
helyi ULTI szakosztály.

A csapatbajnokság döntője került lebonyolításra a Wass Albert 
Művelődési Központban szeptember 10-én, az eseményt Ho-
rinka László polgármester nyitotta meg.

Éles küzdelem alakult ki, melyből Zalaegerszeg csapata került 
ki győztesen. Az esemény színvonalát emelte a Lehoczki Kft. ál-
tal felajánlott 100 000 Ft-os pénzdíj, amit ezúton is köszönünk a 
kft. tulajdonosának, Lehoczki Andrásnak!

A 15 csapat városunk hírnevét az ország egész területére vitte, 
az Ulti Szövetség vezetősége továbbra is számít a helyi alapszer-
vezet aktív munkájára.

Köszönetet mondunk a rendezvény lebonyolításában segítő 
minden résztvevőnek! A szakosztály vezetősége
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ÚJRA HASZNÁLHATÓ  
A SÜTŐOLAJ-GYŰJTŐ
Szeptember elején örömmel adta hírül a városvezetés, hogy 
a piac bejáratánál egy használt sütőolaj-gyűjtőpont került ki-
helyezésre. Majd alig egy hónap után a konténer dekorációs 
elemeit letépték, a betöltő tölcsért eldugaszolták, az eszköz 
így használhatatlanná vált. 

Az eldugaszolás lehet, hogy nem szándékos volt: valaki olaj 
helyett zsírt öntött a betöltő nyílásba, ráadásul a zsírban benne 
maradt krokettdarabkákkal együtt – valószínűleg ezek duga-
szolták el a tölcsért, a zsír pedig belefagyott, miután nem tudott 
lefolyni a gyűjtőedénybe, de a károkozás akkor is megtörtént. 

A rongálódást és dugulást a gyűjtőpont üzemeltetője azóta 
javította, így ismét zavartalanul működik a sütőolaj-gyűjtőpont. 
A tapasztalatokból okulva a városvezetés mindenkit arra kér, 
hogy rendeltetésszerűen használják az automatát.

Így használja szabályosan  
a sütőolaj-gyűjtőt: 

1.Hajtsa fel a jobb oldalon lévő felhajtható fedelet, és öntse ki 
a tölcsérbe a használt étolajat. Jól csepegtesse ki a palackot. 

A palack kupakját ne dobja el, hogy préselés után vissza tudja 
azt helyezni a palackra.

2.Helyezze állítva a prés közepére a palackot (csak műanyag 
palackot!), és nyomja meg a prés indítógombját. Figyeljen, 

hogy a palack szája a prés gyűrűjébe menjen bele. A gombot 
menet közben nem kell nyomni! A palackot préselés előtt ne 
zárja le. 

3. Ha az alsó végpontra ért a prés, helyezze vissza a palackra 
a kupakját, és zárja le vele, így nem szívja vissza magába a 

levegőt. 

4. Nyomja meg ismét a prés gombját, majd vegye ki a tömörí-
tett palackot, és dobja be azt a fenti nyíláson. Kérem, hogy 

csak PET-palackot és csak préselve dobjon be! 
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SÜLYSÁPÉRT DÍSZOKLEVELET KAP 
MÁZÁS JÁZMIN NÉPDALÉNEKES
Jázmin, fiatal kora ellenére már most kiérdemelte az elismerést, amiért 
nagyon hálás, hogy méltónak találta rá a képviselő-testület. Beszélgetésünk 
közben mesélte: nagyon meghatódott, mikor megtudta, úgy érzi, ez is 
tovább fogja motiválni a hagyományőrzésben és a példamutatásban.

– Kérlek, mesélj pár szót magadról! 
– 14 éves vagyok és Kókán néptán-

colok Szívós Pista bácsi vezetésével. 
Nemcsak énekelni, táncolni szeretek, 
hanem kézműveskedni, varrni és lakást 
rendezgetni is. Anyának is szívesen segí-
tek takarítani, vasalni, függönyt felrakni, 
befőttet befőzni. Rajongok a szobanövé-
nyekért, a macskámat Leót pedig egye-
nesen imádom. 

– És a családod? 
– Sülysápon élünk, anyukámmal és 

apukámmal, sőt az egyik mamám is itt 
lakik a szomszédban. Én most kezdtem a 
tanulmányaimat a nagykátai Damjanich 
János Gimnáziumban, az öcsém, Ben-
degúz pedig hetedikes a tápiószecsői 
Széchenyi István Általános Iskolában. 
Szüleimnek, míg élek, hálás lehetek 
azért, hogy a mindennapi elfoglaltságuk 
mellett mellettem állnak, támogatják a 
fejlődésemet, hétről hétre zeneiskolába 
és fellépésre visznek. 

– Hogy jött az éneklés az életedbe?
– Elsős koromban kezdődött minden, 

amikor az általános iskolában rendeztek 
egy népdaléneklési versenyt, ahol első 
helyezett lettem. Ezután több hozzáértő 
szakember felhívta a szüleim figyelmét, 
hogy tehetségesnek tartanak, és ezzel 
kiemelten is kellene foglalkoznom. Elő-
ször Horváth Éva lett a magántanárom 
Tápiószentmártonban, majd zeneiskolai 
növendékként néhány éve lehetőségem 
adódott a gödöllői Chopin Zenei AMI-
ban vendégstátuszba kerülni, így lettem 
Benedek Krisztina népi énekes növendé-
ke és a Cilibri Énekegyüttes, majd a Tuli-
pános Énekpáros tagja.  

– Miért kötődsz ehhez a művészeti ághoz, 
mit gondolsz a zenéről, a néphagyomá-
nyokról? 

– Ebben próbáltam ki magam először 
és a sikerek után nem volt kérdés, hogy jó 
lenne felfedezni a népzenéhez szorosan 
kapcsolódó néptáncot is. A népdalok és 
a néptánc varázslata mellett a különböző 
népviseleteket is nagyon szeretem, szó 
szerint boldogan viselem őket.  A kalota-
szegi öltözék a kedvencem, ami annyira 
gyönyörű, csupa gyöngy és szalag! Még 
nincs saját kalotaszegi rend ruhám, de 

már nagyon vágyom rá. 

– Milyen díjakat nyertél, mi-
lyen fellépéseid voltak már?

– A legtöbb helyi, térségi 
és országos díjat egyéni ver-
senyzőként, vagy a Tulipá-
nos Énekpárossal, illetve a 
Tápió Énekegyüttessel nyer-
tem. A Tápió Énekegyüttes 
művészeti vezetője Terék 
József népzenész és folklo-

rista, aki a nemzetközi nevezéseinket és 
lemezfelvételeinket szervezi. Ő is ennek 
a vidéknek a szülötte, így sokszorosan 
szívén viseli az énekegyüttesünk sorsát. 
A versenyek viszont mindig nagyon jól 
visszatükrözik hol tartok éppen most a 
fejlődésben. Több helyi, térségi és or-
szágos versenyen is részt vettem, ebben 
az évben is volt ebből jónéhány. Termé-
szetesen nem csak a versenyek és a díjak 
fontosak, hanem a hagyományápolás és 
mások megörvendeztetése a népdalokon 
keresztül. Nagy örömömre szolgál, hogy 
évről évre a környező települések kultu-
rális rendezvényeinek fellépője lehetek. 

– Milyen távlati terveid vannak?
– Szeretnék a gimiben jól teljesíteni, 

sok fellépésre menni, szakmai tudáso-
mat bővíteni. Még nem tudom, milyen 
pályát választok, mert szinte minden 
érdekel. Amire most készülni fogok, az a 
zeneiskolák országos népzenei versenye, 
amit három évente rendeznek, tehát na-
gyon boldog lennék, ha bejutnék itt is az 
országos döntőbe.

Jázmin az egyéni sikereken túl a Tápió Éne-
kegyüttessel sok-sok nemzetközi győzelem és 
KÓTA Aranypáva Nagydíj birtokosa is lehet. 
Legfontosabb egyéni eredményei: 

• országos KÓTA minősítés – kiváló fokozat
• a Vass Lajos Népzenei Szövetség által szer-

vezett népzenei verseny elődöntője – arany 
fokozat

• a jászsági Fényfesztivál – Aranyfény fokozat
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MEGÚJULT A KASTÉLYKERTI 
JÁTSZÓTÉR SZŐLŐSÖN
Teljesen megújult a játszótér a Kastélykert-
ben, Sülysáp szőlősnyaralói részén.

A korábbi, elhasználódott faeszközöket 
teljes egészében új, korszerű, strapabíró 
anyagból készült eszközök váltották fel, az 
egyes eszközöknél szükséges ütéscsillapító 

felületet pedig a településen elsőként öntött 
gumiburkolattal látták el. Padokat és szeme-
teseket is telepítettek, ivókutat alakítottak ki, 
és hamarosan kamerákat is felszerelnek.

A fejlesztés az Összefogás Sülysápért 
Egyesület és Sülysáp Város Önkormányza-

ta együttműködésében valósult 
meg. Az egyesület vállalta a pá-
lyázati forrás megszerzését és a 
játszótér megújítását, a hiányzó 
önerőt pedig a város biztosította 
a sikeres befejezés érdekében. 

A projekt összköltsége 
21,5  millió forint volt, amelyhez 
az egyesület 15 millió forintos 
LEADER-támogatást nyert el.

A teljesen megújult játszóteret 
2022. október 20-án adják át hi-
vatalosan.  Katus Norbert alpolgármester, 

az egyesület elnöke

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 
TUDNIVALÓK
A kommunális hulladékszállítás az egész településen pénteki 
napokon történik. 

Csomagolási hulladékgyűjtés a következő időszakban: 
2022. október 14-én és 28-án, pénteki napokon lesz.

A csomagolási hulladékot a 
kék-sárga kukában kell kiten-
ni, a többlethulladékok pedig  
bármilyen átlátszó zsákban is 
kihelyezhetők. A DTkH mun-
katársai cserezsákot már nem 
biztosítanak! 

A kék-sárga edényzetbe pa-
pír, műanyag, emellett fém- és 
italos kartondoboz kerülhet, 
de nagyon fontos, hogy ezek 
minden esetben tiszták vagy 
kiöblítettek legyenek. Fontos a 
helytakarékosság szempontja 
is, ezért azt kéri a szolgáltató, hogy a dobozokat, palackokat, 
fl akonokat minden esetben lapítva tegyük a kukába!

Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés 2022. október 7-én, 21-
én várható, az év utolsó szállítási időpontja pedig november 
4-én lesz esedékes.

Üveggyűjtő pont Sülysápon a Szent István tér 17/c alatt, a 
Fittwell Center udvarán található.

Ingatlanonként lehetőség van évente kétszer lomtalanítást 
(3 m3/alkalom mennyiségben) is igényelni az 06-53/500-152 
telefonszámon.

Hirdetés
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ÍGY FŐZNEK A SÜLYSÁPI 
KÖZPONTI KONYHÁN
A legtöbb ember szinte semmit sem tud a központi konyha 
mindennapjairól, ahonnan az óvodások, iskolások és az idősek 
kapják az ebédet. Pedig érdemes megismerni a rendszert, 
és az ott dolgozókat. Kisné Kiss Anna intézményvezető-
élelmezésvezető a lehető legnagyobb szeretettel mesélt 
nekünk a munkájáról, a kollégáiról és a sok éhes gyerekszájról.

– Hogyan lehet ennyi emberre főzni egy-
szerre? 

– Nagy segítség ehhez a 2014-es ál-
lami EMMI-rendelet, mely egészen apró 
részletekbe menően szabályozza a kö-
zétkeztető konyhák működését. Azóta 
persze a változó igényeknek megfele- 
lően többször finomították a szabályo-
kat. Az első időszakban például a sótar-
talmat jelentősen visszafogták, azóta ez 
is változott, illetve a konyhák is ráérez-
tek, hogyan lehet megoldani, hogy na-
gyobb mennyiségű só nélkül is jóízűek 
legyenek az ételek.

– Meséljen pár szót a csapatról! 
– Rajtam kívül mindenki Sülysápon 

él. Van öt kollégánk a tálalókonyhán, 
hatan dolgoznak a főzőkonyhán, illetve 
van még egy gépkocsivezetőnk és én. 
Az egy konyhai dolgozónk szakács vég-
zettséggel rendelkezik, de emellett ál-
landóan frissíteni kell a tudásukat, ami 
a technológiát és magát az ételkészítési 
folyamatot is érinti. Mindenki szeret főz-
ni, és sokan tudnak is, de itt a konyhán 
ennél sokkal többről van szó. Az új gépek 
működését szintén meg kell tanulni. Ezt 
az állandó tanulási folyamatot, a tovább-
képzéseken való részvételt oklevelekkel 
és kreditpontokkal kell bizonyítani, hi-
szen ezt állandóan ellenőrzik, ahogy sok 
minden mást is. 

– Hogyan történnek az ellenőrzések?
– Legutóbb most szeptemberben kap-

tunk Nébih-ellenőrzést, melyen 91%-ot 
értünk el, vagyis kiváló minősítést ka-
pott a konyha. Ilyenkor mindent kamerá-
val rögzítenek: ellenőrzik az egész főzési 
folyamatot, a raktározást, az ételkészíté-
si technológiát, kollégáink ügyességét, a 
gépeket és az eszközöket is. A vizsgálat 
érinti a beszerzéseket és a számlákat is. 
De én azt gondolom, hogy nekünk nincs 
mitől félnünk: ha mindenki odafigyel 
a munkájára, és mindenkinek fontos a 
higiénia, akkor nincs miért aggódnunk. 
Nagyon komoly segítséget kapunk az 
önkormányzattól az új eszközök, gépek 
beszerzésében, hogy minél magasabb 
szintű ellátást tudjunk biztosítani. Mi 
minden egyes ellenőrzésünket nagyon jó 
eredménnyel zártuk, és erre törekszünk 
a jövőben is. 

– Ki és hogyan állítja össze a heti menü-
ket? 

– Ez mindig az én feladatom, élelme-
zésvezető végzettségem van. Van benne 
bizonyos mozgásterem, de azért meg kell 
felelnem a szabályoknak is. Százalékra le 
van bontva, hogy az óvodás korú, a 7-10 
éves vagy a 11-14 éves korosztály menü-
jének mit hány százalékban kell tartal-
maznia. Többek között ezt is vizsgálják, 
amikor kijönnek ellenőrizni.

– Kapnak visszajelzéseket mindazoktól, 
akiknek nap mint nap főznek?

– Természetesen, egyébként ez is 
kötelező. Az elégedettségi kérdőívekből 
lehet leszűrni, hogy a konyha hogyan 
muzsikál. Nyilvánvalóan nagyon nehéz 
megfelelni 7-800 embernek, hiszen még 
a családnak is nehéz úgy főzni, hogy 
mindenki szeresse, de úgy tapasztalom, 
hogy nagy általánosságban elégedettek. 

– Úgy tudom, néha különleges kéréseket 
is kapnak.

– Igen, például nemrég érkezett bo-
rítékban egy levél a negyedikes Kristóf-
tól, így szól: „Szia Anna néni, én Kristóf 
vagyok. Apukám mondta, hogy van ilyen 
ötletláda. Én is szeretnék reggelire egy-
szer vajas pirítóst sárga paprikával, és 
ebédre azt a finom paradicsomos ká-
posztát, mellé azt a rántott sajtos húst. 
Ha lesz egyszer ilyen, akkor köszönöm!” 
Néha az iskolai ebédlőkbe kihelyezünk 
ötletládákat, a gyerekek ebbe dobhatják 
be, hogy mit szeretnének ebédelni, mi 
pedig abból készítjük a következő egy-
két heti étlapot. Van olyan gyerkőc, akit 
bekísért a tálalókonyhás néni hozzám, 
hogy szeretne palacsintát kérni a menü-
be, mert hallotta, hogy a másik gyerek 
is el tudta intézni, hogy legyen benne 
bolognai spagetti.

– Miért tartja mindezt fontosnak? 
– Próbálunk arra törekedni, hogy 

gyerekközpontúan működjünk, hogy a 
gyerekek minél jobbat, finom ételeket 
tudjanak enni. Nem az a célunk, hogy 
ehetetlen ételeket készítsünk, hanem a 
rendeletet figyelembe véve olyan étele-
ket főzzünk, hogy a gyerekek  ne éhesen 
menjenek haza. Az intézményvezetők-
kel nagyon jó a kapcsolatunk, mindig 
meg tudjuk beszélni, ha valami gond 
vagy különleges kérés van. 

Az iskolákban az ún. fecskehívogató 
napokon a szülők is meg tudják kóstolni 
a főztünket, hiszen a szülőnek is jó, ha 
tudja, hogy olyasmit eszik a gyermeke, 
ami finom és laktató. Igyekszem minden 
rendezvényen illetve szülői értekezle-
ten is megjelenni, hogy legyen egy kap-
csolat és egy plusz tájékoztatás a szülők 
felé is.

– Hogyan jellemezné a csapatot? 
– Én nagyon örülök, hogy ilyen befo-

gadó közösségben dolgozhatok. Már ki-
lenc éve dolgozom itt, és remélem, hogy 
még nagyon sokáig tudom ápolni ezt a 
jó kapcsolatot a kollégákkal, a szülőkkel, 
az intézményvezetőkkel és a gyerekek-
kel, hiszen pontosan ezek a kapcsolatok 
bizonyítják, hogy jók a törekvéseink. 
Ezek visznek minket és a konyhát előre, 
ez éltet bennünket, ezért érdemes reg-
gel felkelni és főzni.
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ŐSZI DEKORÁCIÓT KAPOTT A TELEPÜLÉS
Ahogy minden évben, idén is kikerültek az őszi díszek a város több pontjára. Sokan dolgoznak 
azért, hogy Sülysápot a hideg beköszöntével is széppé varázsolják. Az öröm azonban 
nem volt felhőtlen, alig pár nap telt el, és az egyik dísz máris rongálás áldozata lett.  

Szorgos kezek munkája 
a település több pontján
Idén is sikerült megvalósítani, hogy őszi 
dekoráció dobja fel a lakókörnyezetet, 
mely egyben a Mackó-fesztivál prog-
ramkínálója is lett. Kikerült ugyanis az 
aktuális műsorajánló is, így aki megállt 
gyönyörködni a díszekben, akár kedvet 
is kaphatott a hétvégén megrendezett 
fesztiválhoz. 

 „Ezúton is köszönöm a Wass Albert 
Művelődési Központ munkatársainak, Te-
cának Teca virág boltja és Sülysáp Város 
Önkormányzatának, hogy idén is segítet-
tek a kivitelezésben” – volt olvasható Süli 
Richárd önkormányzati képviselő közös-
ségi oldalán. 

Sajnos nem sok ideig maradt 
érintetlen a díszítés
Az önkormányzati képviselő hiába hívta 
fel a lakosság fi gyelmét, hogy az alkotá-
sok kamerával megfi gyelt területeken 
helyezkednek el, így hivatalosan is érde-
mes vigyázni rá, nem csak a művészeti 
értéke miatt, mégis megrongálták.

„Nagyon szomorú és elkeserítő, hogy a 
nagy lelkesedéssel és szeretettel készített 
őszi dekorációkat már most megrongál-
ták. A Dózsa György út elején lévő kom-
pozícióból valaki eltulajdonított egy szal-
mabálát! Kérem a tolvajt, tegye vissza és 

jelezze, ha szüksége van bálára, megadom 
a beszerzési forrásunkat!” – kommentálta 
Süli Richárd, aki jelezte azt is: kikéri a ka-
merafelvételeket.
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Fél évszázad! Hihetetlen, mintha most lett volna! 
Pedig 1964-1972-ig koptattuk a Tápiósülyi-
Sülysápi Általános iskola padjait diákként!

A z „Arany” 50 éves osztálytalálko-
zót rendhagyó módon Kiss László 
kókai pincéjében tartottuk. Több, 

mint negyvenen jöttünk össze, a tanári 
kart Varga Magdolna kémia-fi zika-test-
nevelő képviselte a kedves pedagógus 
férjével. Mindnyájunkhoz volt egy ara-
nyos története az örökifjú tanárnőnek. A 
pazar estebéd elfogyasztása után az iz-
galom a tetőfokára hágott, hiszen egy be 
nem jelentett röpdolgozat következett, 
melyet a tanárnő felügyelt és javított ki: 
fejtörést okozott, hogy érdekes módon 

egyforma pontszámot ért el minden volt 
nebuló. – A jutalom egy osztály- és pe-
dagógusaik névsorával feliratozott em-
lékbögre volt. Öregdiák társunk Kecser 
Tibor erre az eseményre írt „50 éve” 
című versét és a „Más lett a világ…” no-
velláját adta elő. Az ünneplők többsége 
elérzékenyülten tapssal jutalmazta az 
előadót. 

Hála és köszönet a rendezőknek, Gazsi 
Tecának, Major Rózsának, Kiss Lacinak és 
feleségének Margónak, és az összes ked-
ves többi résztvevőnek. Egy volt diáktárs

Kecser Tibor

50 ÉVE
50 éve már, hogy ebben a padban ültem,
Csodára várva ült egy lány mellettem.
Mosolyt erőltetett ajkára végre,
De nem válaszolt a feltett kérdésre.

S most, hogy itt ülünk újra egymás mellett,
A közelsége újra kíváncsiságot gerjeszt.
Megannyi ismerős arc bár eljárt az idő,
Járásunk néha óvatosan lassú és talán 
görnyedő.

Hallatszik az emlékek zsongása,
A történetet az évek átformálta.
Vannak kik már nem jöhettek,
Értük hullanak már a könnycseppek.

Jó volt újra látni titeket,
Felfedezni az elfelejtett kincseket.
Hazatérni ismét a nyugodt lakásba,
Tudni, hogy vagytok még sokan ebben a 
világban!

Kecser Tibor

MÁS LETT A VILÁG!
Tudod – így őszülő fejjel más lett a 
fontos – ott, abban a padban, ahol apró 
karcolások, repedések tűrték a félve 
lopott pillantások tengerét, ahol sza-
badon lehetett gondolkodni, a gyerek-
száj humoros és fi gyelemfelkeltő szavai 
mesékbe illő történetekhez vezettek. 
Ahol még gyerekként járt az agyunk: 
– Anya meséld el, hogy barátkoztad 
össze apát – mondta egy gyerekszáj a 
távolból. – Ott voltunk boldogok. Ak-
kor még azt hittem, az a boldogság! A 
kopott padsorok között élet volt. Igen, 
tudom, most azt mondod félve sandí-
tottunk a pulpitusra, vajon ki fog felel-
ni? S míg a tábla előtt harcolt valaki a 
tudással, mi éltük a világunk.

Apró papírgalacsinok repkedtek a 
padsorok között, igyekeztek eljutni a 
címzetthez. Néhányan az elmúlt szü-
net eseményeit beszélték meg, a lányok 
a mások ruháin voltak kritikusak. Ösz-
szetartoztunk, egy volt a sorsunk! 

Bátrak, merésszek és önfeledten 
naivak voltunk. Csodáltuk a lányokat, 
ahogy a szemünk láttára váltak nővé. 

Mi, fi úk pedig a labdával a hónunk 
alatt igyekeztünk férfi ként láttatni 
magunkat. A fülünk pirossan izzott, 
ha egy lány hozzánk szólt, és napokig 
rágódtunk a bugyuta válaszainkon.

Csodás világ volt!
A júniusi Nap perzselte a fák lomb-

jait, a vén akác – mint a könnyező kis-
gyerek – hullajtotta el a virágszirmait, 
melyet édes csemegeként rágcsáltunk. 
Emlékszem, alatta néztem elősször 
mélyen a szemébe, copfos hajtincsei 
játékossan repkedtek a napfényben. 
Egy mosolyt küldött válaszként, amely 
visszaverődött a szemközti tűzfalról. 
Remegtek a lábaim, izzadt a tenyerem 
és alig jött ki pár szó a torkomon.

Akkor még nem tudtam, hogy mi-
féle adrenalinlöket helyezi magát ké-
szenlétbe bennem. A távolból visz-
hangzott a nevetés, a gyerekzsivaly 
az udvaron.

Beléptem a régi iskolámba, hol diák 
voltam egykoron, a múlt és a jelen vi-
askodott bennem. De hol is ültem én?

És hol vannak az osztálytársaim?
A tanárok, kik próbáltak oktatni, 

nevelni, láttatni bennünk a jövőt!
S hol vannak a cimborák?

Az emlékek jönnek vissza éppen, 
majd vesznek homállyá a csöndes fo-
lyosón. A tablókról diákarcok kérdik 
tőlem: Hol jártál eddig kispajtás? Mi itt 
vártunk örökké, hátha valaki ránktalál.

Hé, máris elmész, itt hagysz ben-
nünket? Menj csak, mi várunk tovább, 
ha jössz ismét, minket itt megtalálsz! 

Már az utcáról néztem vissza, a régi 
falak intettek pát, az ablakok mögött a 
kérdések és válaszok örökre becsukták 
a hangok birodalmát. Néha még ma is 
látom az épület sziluettjét, hol barátok, 
szerelmek törtek fel, majd vesztek fe-
ledésbe.

És Te ott, ugye más lettél? Felnőt-
té váltál, emberré. Elfoglal a munka, a 
család, mint mindenki mást, de kérlek, 
állj meg most és gondolj vissza rám! 
Mondd, hová lettek az álmaid, a ter-
vek, melyek benned éltek akkortájt? 
Mondd, mivé lettél ma már? Megérte 
megtenned mind azt, mi elmúlt már?

Fél évszázad! – 50 év! Sokaknak egy 
élet, nekünk, kik itt vagyunk, adaték 
még jövő. Látod, elmentek közülünk 
néhányan, hiányuk, emlék, üresség, 
talány, de arcuk velünk él itt belül, ma-
radtunk páran és élünk tovább!

50 ÉVE BALLAGTUNK…
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SZABÓ LÁSZLÓ SÜLYSÁPÉRT 
EMLÉKÉRMET KAP
Szabó László, a Tápiósülyi Római Katolikus Egyházközség 
képviselő-testületének, és az Egészséges és Erkölcsös 
Ifjúságért Alapítvány elnöke az egyike a Sülysápért 
Emlékérem idei díjazottjainak. Az elismerést sok évtizedes, 
több generációra kiható áldozatos és fáradhatatlan 
közösségszervező-közösségépítő munkájáért kapta.

– Honnan szerzett tudomást a kitünte-
tésről?

– Főként barátaimtól szereztem róla 
tudomást: a Sülysápi Hírforrásban koráb-
ban megjelent hírre hívták fel a fi gyelme-
met, sőt az augusztus 20-i ünnepség után 
valaki odajött hozzám, hogy gratuláljon a 
kitüntetéshez, mintha már meg is kaptam 
volna.

– Mit érzett akkor?
– Az első reakcióm nyilván az öröm 

volt, rendkívüli megtiszteltetésnek ér-
zem. Bár az a gondolat is feltámadt ben-
nem, hogy megmondom az illetékesnek, 
hogy nincs erre szükség, hiszen csak 
végzem a dolgom az életben, mint sokan 
mások is, de azt mondták, hogy a képvi-
selő-testület egyöntetűen szavazta meg, 
úgyhogy fogadjam csak el. Ekkor úgy 
döntöttem, hogy ha nincs mit tenni, ak-
kor örömmel elfogadom.

– Hogyan tudná összefoglalni a helyi te-
vékenységét?

– A katonaság után itthon maradtam 
Sülyben dolgozni, mert Szegedi László 
atya, a sülyi plébános meghívott a plé-
bániára, ún. lelkipásztori munkatársnak. 
Ez 40 évvel ezelőtt történt. Húsz éven át 
vezettem egy gitáros énekkart, illetve 
egy a szívemnek kedves ifjúsági közössé-

get, akikkel együtt dolgozhattam sokféle 
jó programban, bár azóta ők már lassan 
nagyszülők lesznek.  Szegedi László atya 
a rendszerváltás első éveiben elkezdett 
gondolkodni rajta, hogy az egyházköz-
ségnek létre kellene hoznia egy alapít-
ványt, hogy a gyermekek és az ifjúság 
nevelését egy háttérszervezettel is tá-
mogatni tudjuk. Így 1991-ben létrejött 
az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért 
Alapítvány, melynek az elnökévé engem 
kért fel, illetve a kuratóriumot az atyá-
val és Marcheschi Károllyal alkottuk. Egy 
Tápiószentmártonban felújított, a Blas-
kovich család kis magánkápolnájához 
tartozó területen már 1987 óta tartunk 
gyermek- és ifjúsági programokat, nyári 
táborokat. Az alapítvány biztosítja ehhez 
a hivatalos hátteret. Több ezer résztvevő 
táborozott már ott, a legtöbben sülysá-
piak voltak. A kezdetektől tagja vagyok a 
Tápiómenti Nagyboldogasszony Közös-
ségnek is, ahogy nagyon sok barátom 
és munkatársam is. Ez is életem fontos 
közösségteremtő tevékenysége. Emel-
lett, mikor Szegedi atya idősödve már 
nagyon gyönge állapotba került, Marton 
Zsolt megyéspüspök atya kinevezett en-
gem a Sülyi Plébánia ún. plébánia szerve-
ző akolitusává. A Móra iskolai hittanári, 
emberségre, hitre nevelő feladatom is 
nagyon kedves nekem.

– Mivel járt ez? 
– Sajnos az elmúlt pár évben a világban 

sok minden változott, a társadalomban 
mindenkinek sok nehézséggel kell meg-
küzdenie. Ilyen szituációban kellett gon-
dozni a közösséget, látogatni a betegeket,  
megszervezni a hitoktatást, és a szent-
ség-kiszolgáltatásokat, mint az elsőál-
dozást vagy a bérmálást, méltó módon 
eltemetni a halottainkat. Csak azt tudom 
mondani, hogy nagyon jó testvérei van-
nak ennek az egyházközségnek, az egész 
tevékenység, közösségi élet egyáltalán 
nem csak az én érdemem. Hálás vagyok 
a Gondviselésnek, hogy részese lehetek, 
hogy volt, van benne szerepem. Vallom, 
hogy az ember boldogsága a kapcsolata-
iban rejlik. Legyen ez a család, vagy egy 
nagyobb közösség. Az Isten alkotta em-
berhez ez méltó, felemelő. Nagyon szép 
feladat ennek szolgálata.

– Hogyan kötődik a városhoz?
– Itt születtem Sülyben, vallásos csa-

ládban nőttem fel. Hálás vagyok a csa-
ládomnak, tanáraimnak, barátaimnak, 
egyházközségi testvéreimnek támogatá-
sukért. Újra mondom, amilyen élet itt van, 
az egyáltalán nem csak az én érdemem, 
ez egy jó közösség. Sülysáp város szerin-
tem nagyon gazdag értéktárral rendelke-
zik. Jó itt élni.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk 
köszönetet minda-
zoknak, akik a 93 éves 
korában elhunyt édes-
anyánkat, Szabó József-
nét utolsó útjára elkí-
sérték. Köszönjük az 
együttérzést, a részvét 
virágait. Szívünkben 
őrizzük emlékét!
 

A gyászoló család

Hirdetés
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MÚL(T)6-ATLAN

SÜLYSÁPKERÜLÉS 1. – HÉT DOMB LÁBÁNÁL
„Tápió-Süly, magyar falu, Pest Pilis megyében, egy gyönyörű völgyben, Tápió-Sáp falu szép és 
tágas völgyben fekszik”– írta Fényes Elek 1837-ben a két faluról. A völgy közepén kis patak, a 
Tápió csordogál, a sülyi völgybe érve jobb partjánál hét dombnak nyaldossa a lábát. Mesébe illő 
táj, van itt Leányvár, Sárkány-völgy, Sárkány-hegy. Városunk jelképes körbejárására hívom az 
olvasókat, első szakaszban ezt a hét hegyet és völgyet járjuk végig.

E gykoron az itt lakók tudták az egyes dombok (melyeket 
hegynek neveznek még napjainkban is), és völgyek ne-
vét. A régi elnevezések miről árulkodnak nekünk, ma itt 

élőknek, mi maradt meg az elnevezésekből mára, hogyan ala-
kult a táj? Van azért némi segítségünk a nevek felidézésére. Az 
Országos Levéltár Térképtárában őriznek egy eredeti kéziratos 
birtoktérképet, melynek keletkezési éve 1808. Az Eszterházy, 
Keglevits és Sőtér család tápiósülyi birtokainak helyét mutatja. 
A térképen az egykori helységhatárokat és külterületi elneve-
zéseket is feltüntették, melynek segítségével a hét dombot és 
a köztük húzódó völgyeket végig járjuk a térképen feltüntetett 
nevek szerint.

 A túrát kezdjük a sülyi 
városrészből, az ófaluból 
indulva a Szőlő utca vé-
géről! Ez a terület Tápió-
süly legrégebben lakott 
része. Az utcáról balra 
tekintve szelíd dombol-
dal látható, a Napló hegy, 
(1) melynek egy későbbi 
elnevezése Oldalhegy. 
Talán azért kaphatta ezt 
a nevet, mert a másik 
hathoz képest kissé tá-
volabb van és oldalirány-
ban terül el. A szecsői 
határtól a napsütötte 
Melegvölgyig (A) húzó-

dik. A Melegvölgyben ma lakópark található. 
A Fő úton haladjunk tovább! A Kisboldogasszony templom-

tól délre megpillanthatjuk a Papszököllő-hegyet (2). Beszédes 
a neve, egy legenda is fűződik hozzá. A tatárok és a törökök elől 
menekülő papok és szerzetesek a hegy alatti alagúton (vagy a 
hegyen keresztül) szöktek el üldözőik elől. Az alagút, ha volt 
is, ma már nem létezik. Bejárata talán a parochia udvarán lévő 
pincében lehetett. Erre utal Fényes Elek 1837-ben Magyaror-
szág leírása című művében: „az igen régi kath. paroch. templom, 
melly még a’ 13-ik században épült; egy hegybe beásott goth 
boltozatu üreg”.

Utunkat a Kisboldogasszony templomnál a régi, Úriba veze-
tő úton folytatjuk. Jobbra a temető, majd a Golyófogó mellett 
haladunk el. Utóbbi neve arra utal, hogy a kato-
nai barakkban állomásozó katonák itt végeztek 
lőgyakorlatokat a 2. világháború előtt. Az első 
kanyarnál elérjük a Hajigácsónak nevezett te-
rületet. Itt 1944–1957 között a mendei téglagyár-
fi ók üzeme működött, sok helybeli házhoz éget-
tek itt téglát. A területet később szemétbányá-
nak használták. A dombra felkaptatva érjük el 
a temető másik bejáratát. Innen érdemes szét-
nézni, mert szinte egész Sülysáp a lábunknál 
hever. 

A kanyargós úton elérünk a következő hegy, 
a Hosszú-hegy (3) tetejére. Itt most a Csillagda 

épülete áll, nem messze tőle pedig egy korszerű napelempark 
termel villamosenergiát. A hegy északi csúcsán épült meg a vá-
rosunk vízellátását biztosító víztározó. 

A régi Úriba vezető úton elérjük az új Úri utat, mely egy tágas 
völgyet szel ketté. A régi térképen a terület neve Hosszú-hegy 
völgy (B) és útnak, házaknak nyoma sincs. Városunk ezen ré-
sze a XX. század második felében népesült be. A völgyet balról 
a Közép-hegy (4) határolja, ami talán azért kapta ezt a nevet, 
mert középen helyezkedik el a dombok vonulatában, tőle jobbra 
és balra is 3 hegy van. Ennek a tetején állt „egy régi sáncz és 
vár-omladék, melly Leányvárnak neveztetik” – írja Fényes Elek.  
A völgyön végig haladva vissza érünk a 31-es útra, itt nyugati 
irányba haladunk tovább. 

A következő szép tágas völgynek az 1808-as térképen nincs 
neve, csak azt tudjuk meg róla, hogy a pap, kántor, harango-
zó és nótárius földjei voltak. A völgy közepén egy bővizű forrás 
vize folydogált a patak felé. A hozzá fűződő legenda szerint az 
ott aratók megszomjazva inni mentek a forráshoz és a vízbe te-
kintve a Szűz Máriát látták benne. Egy másik elbeszélés szerint 
egy Úri községből arra járó asszonynak jelent meg a forrásnál 
a Szűzanya.  A jelenések miatt kapta ez a terület a Mária-völgy 
(C) nevet. 

A negyedik hegy a Nagy-állás hegy (5). Elgondolkodtató a 
neve. Egy országosan fontos út mentén milyen történelmi meg-
állást őrizhet ez a hely? Tatár, török sereg is elvonulhatott és 
megállhatott itt… Később, az 1900-as években ezt a területet 
a sülyi emberek Juh állásnak nevezték, ami  juhtenyésztésre 
utalhat.

A Tzirok-völgyben (D) (egykori tulajdonosa után nevezik Bar-
tos völgynek is) és a Tzirok-hegyen (6) a neve szerint cirkot ter-
meltek. A cirok magját állati takarmányozásra, virágbogát seprű 
készítésére, vastagabb szárát tüzelésre használták. 

A Buzbokor-völgy (E) és a Buzbokor-hegy (7) nevéről nem 
maradtak emlékek. Az 1960. évi népszámláláskor Tápiósüly kül-
területeinél Buzbokor helyen 2 fő, Cirokvölgyben 16 fő, Hosszú-
völgyben 8 fő lakott. 

Az utolsó völgy a falu határában a Sárkány-völgy (F), de 
hívták Szele-völgynek is. Itt elértük a falu határát jelölő Sár-
kány-hegyet. Meredek, művelhetetlen az oldala. Tündérmesét 
idéző neve Sárkányrúgás és Sárkányszakasztás néven is előfor-
dul a 18. század elején az okiratokban. 

A túracipőket ne tegyük nagyon el. Folytatjuk. Zemen Pálné

A térképen kék szín jelöli az útvonalat
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HAMAROSAN ITT A HALOTTAK NAPJA
A város temetőjébe bizonyára idén ősszel is sokan 
kilátogatnak majd, hogy rendbe szedjék a sírokat, virágot 
vigyenek, gyertyát gyújtsanak szeretteikért. Mindenki közös 
érdeke, hogy most is eseménytelen legyen az ünnep. 

A tévhittel ellentétben a halottak 
napja november 2-ára esik, a no-
vember 1-i mindenszentek ünne-

pét követő napon emlékezünk meg elve-
szített szeretteinkről. Magyarországon 
ez a nap  fokozatosan vált a katolikus 
egyház ünnepnapjából az elhunytakról 
való megemlékezés napjává. 

A tavalyihoz képest nincs jelentős vál-
tozás a temető ünnepi nyitvatartásában: 
mivel a terület nincs körbekerítve, így a 
reggel 6 órától este 10-ig tartó nyitva-
tartás mellett akár később is ki lehet lá-
togatni.

Amellett, hogy a temetőben illik tar-
tani a kellő távolságot, és tiszteletben 
tartani egymás emlékezésének perceit, 
ilyenkor különösen érdemes fokozottan 
odafi gyelni egymásra, az idős hozzátar-
tozókra és a tárgyi értékekre. A temető 
üzemeltetője kéri, hogy a kilátogatók le-

hetőleg semmit ne hagyjanak a padokon. 
Amennyiben valaki a temetőkapuknál 
parkol, ahonnan viszonylag messze es-
nek a sírok, könnyen előfordulhat, hogy 
az autóban hagyott értékek miatt betö-
rik a kocsiablakot és eltulajdonítják azt. 
Az üzemeltető szerint szerencsére nem 
napi szintű probléma, de a megnöveke-
dett forgalom miatt könnyebb ilyenkor 
elkövetni a lopásokat.

Az emlékezés mellett nem szabad 
elfelejtkezni a tűzgyújtással járó veszé-
lyekről sem. Tilos a lakásban őrizetlenül 
hagyni égő mécsest, de a temetőben is 
érdemes fi gyelni: ha koszorún  vagy nem 
hőálló üvegben lévő gyertyát gyújtanak, 
azt semmiképp ne hagyják felügyelet 
nélkül, hiszen előfordulhat, hogy a gyer-
tya környezete, a koszorú, az ősszel el-
száradt növények, vagy akár a fakereszt 
is lángra kaphat.  

Farkas Ferenc, a temető üzemelte-
tője az ünneptől függetlenül sze-
retné felhívni a tisztelt lakosság fi -
gyelmét a sírhelyek megváltásának 
meghosszabbítására. 
– A sírhelymegváltás 25 évre szól, 
ezt országosan törvény szabályoz-
za. Sajnos, megint egyre több lejárt 
sírhelyünk van, arra azonban nincs 
időnk és eszközünk, hogy személy-
re szólóan, egyesével megkeressük 
az érintetteket. Így, kérjük, aki tud-
ja, hogy nagyjából ennyi ideje hunyt 
el a szerette, az keressen meg ben-
nünket, hogy újra meg tudja váltani 
a sírhelyet.

Hirdetés
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